
 

 

 *SAGDI-2020-18650* 

Indkaldelse til årsmøde for Kontrolordning for styret boring og gennem-
presning 
 
Hermed indkaldes i henhold til vedtægternes pkt. 2.5 til ordinært årsmøde i Kontrolord-
ning for styret boring og gennempresning:  
 
Torsdag den 17. marts 2022, kl. 9.45-10.15  
 
Årsmødet afholdes på Gl. Vindinge, Gamle Vindingevej 17A, 5800 Nyborg. Årsmødet 
holdes i forbindelse med et samlet årsmøde- og generalforsamlingsarrangement for Rør-
tekniksektionen, dens 2 medlemsgrupper og de 3 kontrolordninger, jf. vedlagte pro-
gram.  
 
D A G S O R D E N: 
 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning fra kontroludvalget  
3) Forelæggelse af revideret årsregnskab 
4) Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling 
5) Præsentation af medlemmer af kontroludvalget 
6) Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg 
7) Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg 
8) Indkomne forslag 
9) Eventuelt 
 

 
ad 3) Forelæggelse af revideret årsregnskab 
 Der vil inden årsmødet blive fremsendt et årsregnskab til de tilsluttede firmaer. 

Det vil endvidere blive tilgængeligt på tilmeldingssiden. Årsregnskabet vil ikke 
blive gennemgået på årsmødet, men det vil være muligt på årsmødet at få besvaret 
spørgsmål, som inden årsmødet er sendt til kontrolordningens sekretariat 
tdfs@di.dk.  

 
ad 4) Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling 

Der vil inden årsmødet blive fremsendt et budget for 2022 til de tilsluttede fir-
maer. Det vil endvidere blive tilgængeligt på tilmeldingssiden. Budgettet vil ikke 
blive gennemgået på årsmødet, men det vil være muligt at få besvaret spørgsmål, 
som inden årsmødet er sendt til kontrolordningens sekretariat tdfs@di.dk. 

  

Til de tilsluttede firmaer 
Kontroludvalget 
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S 

14. februar 2022 
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ad 5) Præsentation af medlemmer af kontroludvalget 

Michael Lilja Weien og Johnny Andersens perioder som kundeudpegede medlem-
mer af kontroludvalget udløber i 2022. 
 
Michael Lilja Weien har repræsenteret DANVA siden 2020 og kan således genud-
peges første gang i 2022.  Johnny Andersen, som er udpeget af kommunalteknisk 
chefforening, blev udpeget første gang i 2018 og anden gang i 2020. Johnny An-
dersen skal derfor udpeges for anden og sidste gang i 2022. 
 
Christian Bruun Lindstrøm, som har repræsenteret Dansk Ledningsejerforum, er 
udtrådt af kontroludvalget siden sidste årsmøde. Dansk Ledningsejerforum har 
endnu ikke udpeget en ny repræsentant. 
 
De øvrige kundeudpegede medlemmer af kontroludvalget: Ole Glavind, Morten 
Roos og Bjarne Munthe skal ikke genudpeges i år.  
 

ad 6) Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg 
Ifølge vedtægternes pkt. 2.2 vælges der blandt de tilsluttede virksomheder 2 re-
præsentanter, der sammen med de kundeudpegede kontroludvalgsmedlemmer 
udgør det udvidede kontroludvalg. 
 
På dette årsmøde er Jim Valentin, Entreprenørfimaet Østergaard A/S på valg. Jim 
Valentin blev valgt første gang i 2020 og kan i følge vedtægterne genvælges. Jim 
Valentin er rede til genvalg.  
 

ad 7) Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg 
Siden årsmødet i 2010 har der hvert år skullet vælges eller genvælges en suppleant 
for firmarepræsentanterne i det udvidede kontroludvalg.  
 
Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S blev valgt som supple-
ant ved årsmødet i 2021 og stiller op til genvalg.  
 

ad 8) Indkomne forslag 
Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal ifølge vedtægternes pkt. 2.5 
være sekretariatet (undertegnede) i hænde 3 uger før årsmødets, dvs. senest tors-
dag den 24. februar 2022. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine de Fine Skibsted 
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